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2) odmowie realizacji zlecenia preselekcji wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o prawie odwo∏ania si´.
5. Odmowa realizacji zlecenia preselekcji mo˝e byç
wydana abonentowi jedynie z powodu braku mo˝liwoÊci technicznych, potwierdzonego decyzjà Prezesa
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty, o której mowa w art. 44 ust. 2 ustawy.
6. Wniosek abonenta o wycofanie zlecenia preselekcji powinien byç zrealizowany w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania przez us∏ugodawc´. Abonent powinien byç pisemnie zawiadomiony o terminie jego realizacji.
§ 7. Do wyboru i zmiany przez abonenta operatora
mi´dzynarodowego stosuje si´ przepisy § 4—6.
§ 8. Wybór przez abonenta sieci stacjonarnej operatora mi´dzystrefowego poprzez preselekcj´ nie mo˝e ograniczaç mo˝liwoÊci wyboru operatora mi´dzynarodowego poprzez preselekcj´.

Poz. 1578 i 1579
Rozdzia∏ 5
Wniosek o interwencj´

§ 9. Abonent mo˝e w ka˝dym czasie wystàpiç do
Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
w trybie art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy, z wnioskiem o interwencj´ w sprawach dotyczàcych nierealizowania
lub niezgodnego z wystàpieniem abonenta, o którym
mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1, realizowania
uprawnieƒ.
Rozdzia∏ 6
Przepis koƒcowy
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
20 grudnia 2002 r., z wyjàtkiem przepisów § 7 i 8, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol

1579
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zu˝ycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania,
zbywania, przekazywania i u˝ywania toksycznych zwiàzków chemicznych i ich prekursorów.
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni
chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U.
Nr 76, poz. 812) zarzàdza si´, co nast´puje:

nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie,
przekazywanie i u˝ywanie toksycznych zwiàzków chemicznych i ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do∏àcza si´ do niego nast´pujàce dokumenty:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i szczegó∏owe
warunki produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zu˝ycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i u˝ywania toksycznych zwiàzków chemicznych i ich prekursorów, o których mowa
w Wykazie 1 za∏àcznika do Konwencji o zakazie prowadzenia badaƒ, produkcji, sk∏adowania i u˝ycia broni
chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporzàdzonej w Pary˝u dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 63, poz. 703), zwanej dalej „Konwencjà”, w jednostkach i komórkach organizacyjnych podporzàdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego
nadzorowanych, a tak˝e w przedsi´biorstwach paƒstwowych, dla których jest on organem za∏o˝ycielskim.

2) kopi´ koncesji lub zezwolenia na wykonanie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z przedmiotem wniosku;

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o Wykazie 1, nale˝y przez to rozumieç Wykaz nr 1 Za∏àcznika
do Konwencji.
§ 3. 1. W celu przygotowania wniosku o wydanie
pozwolenia na produkcj´, wytwarzanie, przetwarzanie,

1) odpis z w∏aÊciwego rejestru;

3) kopi´ dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji
podatkowej (NIP);
4) kopi´ dokumentu o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON);
5) pe∏nomocnictwo do reprezentowania podmiotu
lub przedsi´biorcy, je˝eli jest wymagane wed∏ug
odr´bnych przepisów;
6) opini´ dotyczàcà spe∏nienia warunków technicznych zapewniajàcych prawid∏owe wykonywanie
dzia∏alnoÊci z toksycznym zwiàzkiem chemicznym
lub jego prekursorem, wydanà przez jednostk´ organizacyjnà upowa˝nionà przez Ministra Obrony
Narodowej;
7) oÊwiadczenie podmiotu lub przedsi´biorcy o spe∏nianiu warunków organizacyjnych i kadrowych zapewniajàcych prawid∏owe wykonywanie dzia∏al-
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noÊci z toksycznym zwiàzkiem chemicznym lub jego prekursorem.
2. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wykonuje
si´ oddzielnie dla ka˝dego toksycznego zwiàzku chemicznego i jego prekursora.

Poz. 1579

w sposób uniemo˝liwiajàcy przypadkowe przedostanie si´ na jego teren osób postronnych i zwierzàt. Dodatkowo, w odleg∏oÊciach 1—2 km na podejÊciach do
rejonów ska˝eƒ lub drogach dojazdowych wystawia
si´ posterunki ostrzegawcze.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊlajà przepisy w sprawie trybu wydawania pozwoleƒ na
prowadzenie dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem toksycznych zwiàzków chemicznych lub ich prekursorów.

3. Szkolenie wojsk i wszystkie prace z wykorzystaniem toksycznych zwiàzków chemicznych wymienionych w Wykazie 1 prowadzi si´ pod kierunkiem oficera
wojsk chemicznych w obecnoÊci personelu laboratorium chemicznego i wojskowej s∏u˝by zdrowia.

§ 4. Uprawnionymi do produkcji toksycznych
zwiàzków chemicznych lub ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1, do celów ochronnych na zapotrzebowanie jednostek i komórek organizacyjnych oraz
przedsi´biorstw paƒstwowych, o których mowa w § 1,
sà wy∏àcznie:

4. Do szkolenia z u˝yciem toksycznych zwiàzków
chemicznych wymienionych w Wykazie 1 dopuszcza
si´ tylko te osoby, które znajà zasady dzia∏ania wykorzystywanych zwiàzków chemicznych oraz zasady post´powania w przypadku ska˝enia.

1) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii;
2) laboratoria chemiczne szkó∏ wojskowych i centra
szkolenia
— na podstawie pozwolenia wydanego przez Ministra Obrony Narodowej.
§ 5. Produkcja, wytwarzanie, przetwarzanie, zu˝ycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie i u˝ywanie toksycznych zwiàzków chemicznych lub ich prekursorów, o których mowa w Wykazie 1, do celów badawczych, medycznych
lub farmaceutycznych mogà byç prowadzone w iloÊciach nieprzekraczajàcych 100 gramów rocznie w innych ni˝ wymienione w § 4 jednostkach i komórkach
organizacyjnych oraz przedsi´biorstwach paƒstwowych.
§ 6. 1. Jednostki i komórki organizacyjne oraz
przedsi´biorstwa paƒstwowe, o których mowa w § 1,
§ 4 i 5, sà obowiàzane do przekazywania Ministrowi
Obrony Narodowej informacji o produkcji, wytwarzaniu, przetwarzaniu, nabywaniu, gromadzeniu, przechowywaniu, zbywaniu, przekazywaniu i u˝ywaniu
toksycznych zwiàzków chemicznych i ich prekursorów,
wymienionych w Wykazie 1, w terminach:
1) do dnia 1 wrzeÊnia — w przypadku informacji, które dotyczà dzia∏alnoÊci planowanej w nast´pnym
roku kalendarzowym;
2) do dnia 1 lutego — w przypadku informacji, które
dotyczà dzia∏alnoÊci prowadzonej w poprzednim
roku kalendarzowym.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, jednostki
i komórki organizacyjne oraz przedsi´biorstwa paƒstwowe wymienione w § 1, 4 i 5 obowiàzane sà sk∏adaç, zgodnie z przepisami w sprawie szczegó∏owych
danych, jakie powinny zawieraç informacje o dzia∏alnoÊci z wykorzystaniem zwiàzków chemicznych i ich
prekursorów.
§ 7. 1. Szkolenie wojsk z u˝yciem toksycznych
zwiàzków chemicznych wymienionych w Wykazie 1
odbywa si´ wy∏àcznie w ÊciÊle okreÊlonych rejonach
poligonów, zwanych dalej „rejonami ska˝eƒ”.
2. Rejon ska˝eƒ oznacza si´ tablicami i znakami
ostrzegawczymi oraz zabezpiecza poprzez ogrodzenie

5. Przed ka˝dym szkoleniem z u˝yciem toksycznych
zwiàzków chemicznych wymienionych w Wykazie 1
dokonuje si´ kontroli sprawnoÊci odzie˝y ochronnej
oraz szczelnoÊci masek przeciwgazowych.
6. Zwiàzki chemiczne planowane do wykorzystania
w procesie szkolenia powinny byç dostarczone do rejonu ska˝eƒ przed przybyciem szkolonych, w iloÊci zaplanowanej przez prowadzàcego szkolenie.
7. Wszelkie prace zwiàzane z pozorowaniem ska˝enia terenu lub sprz´tu powinny byç wykonane przed
przybyciem szkolonych.
8. Do pozorowania ska˝enia terenu stosuje si´ naczynia metalowe, niemalowane, wype∏nione ziemià,
na którà winno si´ nanosiç chemiczny zwiàzek ska˝ajàcy. Ziemia s∏u˝àca do nape∏nienia pojemników powinna pochodziç z gleby ∏atwo przepuszczalnej dla wody
(piasek luêny, piasek s∏abo gliniasty, piasek gliniasty
lekki). Po zakoƒczeniu szkolenia ska˝onà w pojemnikach ziemi´ odka˝a si´, a skutecznoÊç odka˝ania potwierdza personel laboratorium chemicznego. Odka˝onà ziemi´ sk∏aduje si´ w oznakowanym zbiorniku lub
izolowanym dole ch∏onnym umiejscowionym w rejonie ska˝eƒ. Okresowe opró˝nianie zbiornika, po zakoƒczeniu cyklu szkolenia poligonowego, poprzez zado∏owanie jego zawartoÊci na g∏´bokoÊç 50—100 cm, jest
dozwolone po sprawdzeniu przez laboratorium chemiczne braku wyst´powania w jego zawartoÊci zwiàzków chemicznych wymienionych w Wykazie 1. Zabrania si´ bezpoÊredniego ska˝ania terenu i jakiegokolwiek kontaktu zwiàzków chemicznych wykorzystywanych podczas szkolenia z powierzchnià ziemi, glebà,
wodami, a tak˝e florà i faunà.
9. Lokalizacja rejonu ska˝eƒ powinna odpowiadaç
nast´pujàcym warunkom:
1) teren równy, podwy˝szony lub naturalne wyniesienie terenu, bez wysokiej roÊlinnoÊci;
2) gleba s∏abo przepuszczalna — gliniasta lub ilasta,
brak wyst´powania wody gruntowej do dwóch
metrów poni˝ej powierzchni terenu;
3) odleg∏oÊç od granic poligonu, budynków mieszkalnych, zabudowaƒ inwentarskich, pasiek, obszarów
chronionej przyrody, ucz´szczanych dróg, wód powierzchniowych oraz od granicy wewn´trznego te-
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renu ochrony strefy poÊredniej êróde∏ i uj´ç wody
powinna wynosiç co najmniej 2 km;
4) teren przewiewny, ale pr´dkoÊç wiatru nie mo˝e
przekraczaç 3 m/s.
10. Zabrania si´ pozostawiania lub zakopywania
w rejonie ska˝eƒ jakichkolwiek przedmiotów i materia∏ów wykorzystywanych w procesie szkolenia bez ich
odka˝enia. SkutecznoÊç odka˝ania sprawdza personel
laboratorium chemicznego.
11. Ka˝dorazowo po zakoƒczeniu szkolenia prowadzàcy szkolenie sporzàdza pisemny meldunek z przebiegu szkolenia, w którym zamieszcza si´:

Poz. 1579 i 1580

3) stwierdzenie o sprawdzeniu przez personel laboratorium chemicznego skutecznoÊci odka˝enia i bezpieczeƒstwa w rejonie ska˝eƒ;
4) sposób post´powania ze ska˝onà ziemià u˝ywanà
podczas szkolenia, w tym sposób jej zagospodarowania.
12. Meldunek, o którym mowa w ust. 11, przekazuje si´ dowódcy jednostki wojskowej, a jego kopi´ pozostawia w komendzie poligonu. Meldunku nie niszczy
si´.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) szkic terenu zawierajàcy rejon ska˝eƒ;
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

2) rodzaj i iloÊç zu˝ytego Êrodka chemicznego;

1580
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 paêdziernika 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego trybu nieodp∏atnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Paƒstwa b´dàcego w u˝ytkowaniu jednostek podporzàdkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Na podstawie art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 30 maja
1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 3. Organ wojskowy w∏aÊciwy do spraw wspó∏pracy ze spo∏eczeƒstwem na podstawie wniosków z∏o˝onych przez podmioty sporzàdza zbiorcze zestawienie
mienia ruchomego. Zestawienie uzgadnia si´ z organem w∏aÊciwym do opracowania planu przekazywania
mienia Agencji Mienia Wojskowego i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia.

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy tryb nieodp∏atnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu
Paƒstwa b´dàcego w u˝ytkowaniu jednostek organizacyjnych podporzàdkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej, niewykorzystywanego przez te jednostki do realizacji ich zadaƒ, zwanego dalej „mieniem ruchomym”:
1) muzeom oraz paƒstwowym szko∏om wy˝szym,
paƒstwowym wy˝szym szko∏om zawodowym —
na cele muzealne, wystawiennicze lub szkoleniowe;
2) stowarzyszeniom i fundacjom prowadzàcym dzia∏alnoÊç zwiàzanà z obronnoÊcià Paƒstwa — na cele ich dzia∏alnoÊci statutowej
— zwanymi dalej „podmiotami”.

§ 4. Nieodp∏atne przekazanie mienia ruchomego
zarzàdza Minister Obrony Narodowej.

§ 2. 1. Przekazanie mienia ruchomego nast´puje na
pisemny wniosek podmiotu.
2. Wniosek sk∏ada si´ do Ministra Obrony Narodowej.
3. Wniosek rozpatrywany jest w terminie szeÊçdziesi´ciu dni od daty jego wp∏ywu.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi
za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Minister Obrony Narodowej, zarzàdzajàc
przekazanie podmiotom mienia ruchomego, uj´tego
w zbiorczym zestawieniu, o którym mowa w § 3, okreÊla terminy sporzàdzenia protoko∏ów zdawczo-odbiorczych.
2. Protokó∏ zdawczo-odbiorczy, o którym mowa
w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie stron;
2) nazw´, rodzaj, indeks materia∏owy, numer katalogowy i kategori´ mienia ruchomego;
3) iloÊç i wartoÊç mienia ruchomego;
4) niezb´dne informacje o stanie techniczno-u˝ytkowym;
5) miejsce i termin odbioru;
6) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upowa˝nionych do podpisania protoko∏u.
§ 6. 1. WartoÊç mienia ruchomego okreÊlajà:
1) w∏aÊciwe organy wojskowe odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji iloÊciowo-wartoÊciowej mie-

